
ABSTRAK 

 

 Tenaga Kerja wanita (TKW) adalah istilah untuk tenaga kerja 

dalam negeri yang berkerja di luar negeri. Di Indonesia semakin banyak  

jumlah tenaga kerja, sedangkan lapangan pekerjaanya masih kurang hal 

tersebutlah yang menyebabkan pengangguran. Desa Sri adalah salah satu 

desa yang kebanyakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup  

mengadu nasib ke luar negeri sebagai TKW untuk memperbaiki kehidupan 

keluarganya. Rumusan masalah yang diambil “Bagaimana kondisi sosial 

ekonomi dan Keagamaan keluarga TKW di Desa Sri Menanti Kecamatan 

Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara?, Dampak positif dan negatif 

dengan keberangkatan para wanita ke Luar negeri untuk menjadi TKW di 

Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara” 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Raja 

Kabupaten Lampung Utara. Metode yang digunakan adalah metode 

kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan 

kondisi masyarakat berdasarkan keadan lapangan dengan apa adanya 

sesuai dengan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Fokus kajian nya adalah pada kehidupan sosial ekonomi dan Keagamaan 

TKW dengan mengadu nasib kerja keluar negeri bisa memperbaiki 

kehidupan sosial seperti menambah penghargaan status sosial keluarga. 

Hasil penelitian menunjukan kondisi sosial ekonomi dan keagamaan 

keluarga TKW dapat meningkatkan strata sosial, yang dulunya 

kehidupannya sederhana sekarang bisa memiliki rumah yang permanen 

dan usaha serta bisa membiayai anaknya ke jenjang pendidikan perguruan 

tinggi sehingga meningkatkan taraf hidup keluarga dan meningkatkan 

sikap religiusitas setelah sekembalianya ketanah air. Dampak positif 

keberangkatan wanita keluar negeri menjadi TKW yaitu perekonomian, 

dengan uang hasil dari TKW secara tidak langsung bisa juga membantu 

keluarga-keluarga yang kurang mampu secara materi seperti 

meminjamkan uang atau modal untuk usaha sehingga berdampak pada 

pendapatan masyarakat dalam hal ekonomi menjadi bertambah dan 

kehidupan keagamaan berubah seperti memakai jilbab sebagai kewajiban 

seorang muslim, mengikuti aktivitas keagamaan sepeti yasinan dan 

pengajian. Sedangkan dampak negatif yaitu kurangnya kasih sayang yang 

diberikan untuk anaknya dan runtuhnya keharmonisan keluarga. Oleh 

sebab itu Kepada mantan TKW diharapkan kesadaranya untuk bisa 

mengatur atau menggunakan uang hasil bekerja TKW di luar negeri 

dengan baik dari modal yang diperoleh bekerja di luar negeri dapat 

membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
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